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Представяне на най-универсалния електрически инструмент в 
света. RE 60 от RIDGID® се отличава с нашата уникална QuickChange 
System™, която Ви позволява бързо и лесно да превключвате между 
взаимозаменяемите глави за рязане, пресоване и перфориране. 
Сега Вашите най-трудни задачи могат да бъдат изпълнени с един 
единствен иновативен инструмент. Вече не е необходимо ходене 
напред-назад и губене на време, в търсене на подходящите 
инструменти. Независимо дали трябва да режете кабел, да кримпвате 
накрайници или пробивате кутии, RE 60 Ви помага да увеличите 
вашата производителност и ефективност на работната площадка.
Разберете повече на RIDGID.EU/QCS.
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Сега съществува по-ефективен начин за рязане, кримпване и перфориране 
на работната място. Новата линия на RIDGID® електрически инструменти се 

характеризира с единствен по рода си RIDGID® QuickChange System™, със сменяеми 
глави, което предлага на оператора безпрецедентна гъвкавост и бързина.

Вече не е необходимо ходене напред-назад и губене на време, в търсене на 
подходящите инструменти. Решенията на Вашите най-трудни електрически задачи 

са обединени в един удобен инструмент, което ви позволява да превключвате между 
рязане на кабел, кримпване на кабелни обувки и пробиване на кутии с лекота.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
НАЙ-УНИВЕРСАЛНИЯ 

ИНСТРУМЕНТ В СВЕТА.

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™ 
КАК РАБОТИ

Изберете подходящата 
за Вашата работа 
сменяема глава.

Поставете главата 
натискайки надолу, 
докато чуете “клик”, което 
потвърждава, че връзката е 
надеждна.

Изпълнете своята 
работа - рязане, 
кримпване или 
перфориране.

Отстранете главата 
чрез издърпване на 
подвижния пръстен 
към основата на 
инструмента.



RE 60 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТ

Най-универсалният инструмент в света се характеризира 
с олекотен дизайн (само 2.7 кг!) лесна употреба с една 
ръка и достъп до най-ограничени пространства.

КЛЮЧОВИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМАТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕСАТА
По време на рязане и пресоване, челюстите се освобождават автоматично 
след като цикълът бъде завършен. При перфориране (щанцоване) на отвори 
се изисква използване на спусъка за освобождаване.

ДИАГНОСТИКА
Вградени сензори и LED индикатори осигуряват производителността на 
инструмента и позволяват работа при екстремни температури (-10° - 50°C), 
вградена електроника непрекъснато контролира времето на цикъла, 
генерираното налягане, живота и състоянието на батерията и показва, кога се 
изисква сервизно обслужване на инструмента. 

СРЕДНО ВРЕМЕ ЗА ЦИКЪЛ: 5 секунди
СЕРВИЗЕН ИНТЕРВАЛ: 32,000 цикъла
ХИДРАВЛИЧНА СИЛА: 60 КН
 ТЕГЛО: 3,18 кг. с батерия
БАЗОВ МОДЕЛ: RE 60 Инструмент + куфар + 2× 

18 V 2.0 A литиева батерия + 
230 V зарядно устройство

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
43613 Базов модел + LR-60B Кръгла кримпваща глава
43618 Базов модел + SC-60B Режеща глава
43623 Базов модел + PH-60B Перфорираща глава

43628 Базов модел + LR-60B + SC-60B (Кримпваща & 
Режеща глава)

43633 Базов модел + LR-60B + SC-60B + PH-60B 
(Пълен комплект с три глави)

43323 18 V 2.0 A Литиева батерия
43328 18 V 4.0 A Литиева батерия
43333 230 V Зарядно устройство

• 60 kN сила за кримпване на кабелни накрайници до 300 mm² и 
рязане на кабели до диаметър 50 mm.

• Перфориране (щанцоване) на отвори в мека листова стомана с 
дебелина до 3 мм.

• Най-дълъг интервал за сервизиране в индустрията 
(32,000 цикъла).

• 360° завъртане на главата.
• LED лампа за осветяване на работното пространство.
• Гумирана отлята ръкохватка за удобен захват и контрол на 

инструмента.
• Усилен, удароустойчив куфар за лесен транспорт и съхранение.
• Бутон за изключване на инструмента при смяна на накрайниците-

приставки или главите.
• Захранва се от RIDGID 18 V литиева батерия.



РЕЖЕЩА ГЛАВА

КВАДРАТНА КРИМВАЩА ГЛАВА

КРЪГЛА КРИМВАЩА ГЛАВА

ГЛАВА ЗА ПЕРФОРИРАНЕ НА ОТВОРИ

СМЕНЯЕМИ ГЛАВИ

Главата се използва за кримпване на кабелни накрайници 
с квадратна форма, в определени граници. Тя разполага с 
фина и ергономична заключваща система, позволяваща 
работа в тесни пространства.

Главата се използва за кримпване на кабелни накрайници 
с кръгла форма, в определени граници. Тя разполага с 
фина и ергономична заключваща система, позволяваща 
работа в тесни пространства.

НАИМЕНОВАНИЕ: SC-60B

КАТ. №: 47778

ТЕГЛО: 2,2 кг

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛ:

Меден & Алуминиев проводник 
(по подразбиране)

Фин многожилен меден 
проводник

До 50 mm диаметър
Кат. № на острието: 
47088

До 50 mm диаметър 
Кат. № на острието: 
47093

НАИМЕНОВАНИЕ: PH-60B

КАТ. №: 47763

ТЕГЛО: 1,6 кг

КАПАЦИТЕТ: 63,5 мм (кръгли отвори)
92 × 92 мм (квадратни отвори) 
46 × 92 мм (правоъгълни отвори)

НАИМЕНОВАНИЕ: LR-60B

КАТ. №: 47753

ТЕГЛО: 1,5 кг

КАПАЦИТЕТ: 6 мм2 – 300 мм2

НАИМЕНОВАНИЕ: LS-60B

КАТ. №: 47758

ТЕГЛО: 1,5 кг

КАПАЦИТЕТ: 6 мм2 – 185 мм2

Изработена от високоякостна стомана, тази режеща глава използва 
сменяеми остриета, даващи възможност за рязане на армиран меден и 
алуминиев проводник и фин многожилен меден проводник.  
Главата SC-60B стандартно се доставя с комплект остриета за медни и 
алуминиеви проводници.

Предназначена е за използване както с накрайници 
RIDGID®, така и с други видове накрайници, които се 
предлагат в търговската мрежа. Тази глава е идеална за 
перфориране на кръгли, квадратни и правоъгълни отвори 
в мека листова стомана с дебелина на стената до 3 мм. 


